
 

 
 

 
 �پ په دودیزکاسمیټکس او کورکمن �ي 

ي 
ي پوښتيښ  ډیر پ��ښښ

 اوسمهال شوي 2019 �9د دسم�ښ 
 

ي 
ي. -�پ یو اسمايښ �� ي په ځمکه �ي په فلز وال موادوو ز�رمو �ي موندل ک�ي ،  خړ فلز دي �پ ي

یو ځل وکن�دل �ش
ي.  �� ي محصوالتو �ې کارول ک�ي  دا په ډیر مختلف ل�ښتوال او صنعيت

 
، په یو څو نورو محصوالتو �ي �پ په  ي

، کارتوسونو، د لوښو جوړولو کا�ش زوړ رنګ، ګا�ه، د کب نیولو ګ�ي
ي.  �� � ل�ست موندل ک�دی ش� موندل ک�ي   .دلتهنور �ش�پ

 
ي  ې دودیز   2019په ميښ ي دودونو �ې کارول شوي ځیيښ ي چاروا�ي د هندوانو مذهيښ ، د اور�ګن روغت�ايي �ي

ي ختیځ ، س���ي آس�ا  ې په اړە اند�ښمن شوي او او د مینځيښ کاسمیټکس �ې موندل شوي خطرنا� �پ ک�پ
ي کورکمن مصالحه په بهر �ي او ختیځ اف��قا کلتورونو �ې د خل�و لخوا اغوستل شوی ، او  همدا رنګه ځیيښ�

ودل شوي.    پ�ي
 

ې محصوالت 
 د اند�ښیښ

 
 سینډو، کومکوم، ټ�کا او رو�

ي پ��ر  -دا روښانه سور ي او د س���ي آس�ا په شاوخوا نارن�ښ �� ي موخو لپارە کارول ک�ي  عموما د هندو مذهيښ
ي.  �� ې وختونه د رنګ روښانه کولو �ا د محصول وزن ډیروا�ي لپارە کارول  ټولنیو �ي کارول ک�ي �پ ځیيښ

ي..  �� ګو �ا  ک�ي ې ممکن �پ په �ي شامل وي په بدن �ې د س�ت ې پ��ر �پ ي کله �پ
خل� د ل�ډ �ە مخ ک�دای �ش

. خو�ې ل ي
  ه الرې ننو��

 
ود شوي سیندور نمونو �ې د �پ لوړ مواد موند�ې دي:  ښ پ�ي  روغت�ايي چاروا�و د برانډونو الندې س�مه ای�ي

  قد�م و�دا ●
 ا�ماالت  ●

 
 کوهل

، درملو  ي
ي، دا تور فلز وال مواد د روحايښ �� ندل ک�ي ش �ا کاسمیټ�ک  د کاجل ، سورما �ا سورمیح په نامه هم پ�ي

ي.  �� ګو �ي کارول ک�ي ي موخو لپارە  موخو لپارە په س�ت دا په دودیز توګه ماشومانو ځوان ماشومانو �ي د مذهيښ
ي.  �� ې د م FDA کارول ک�ي ي د کوهل په وارداتو بندیز ل�و� دی ځکه �پ

حصول جوړولو یوە ط��قه د معديښ

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HEALTHYNEIGHBORHOODS/LEADPOISONING/PARENTSFAMILIES/Pages/sourcesoflead.aspx
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#sindoor
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#kohl
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ي �� ي ګلینه ورته و�ل ک�ي ي —موادو په پ��ر �ي وړە کول دي �پ �� ندل ک�ي ش او ب�ا  —د فلز وال �پ په نوم هم پ�ي
ې د نورو اجزا او �ە ګډ کوي.    يي

 
 : ودل شوي محصوالتو �ې �پ موند� ، �شمول په برانډونو �ې ښ او بهر �ې پ�ي ي په س�مه ی�ي  ملتنوماە کاؤنيت�

  نګړې هاش�ي سورماځا ●
ښ زم او روز واټر ●  االسماد الحرمنی

 
 کورکمن

ي، او هرە ورځ د س���ي آس�ا په  �� ي پ��ر �ە پوښل ک�ي پخ� ډولونو، درملو او دا ر�ښه ا��� د روښانه نارن�ښ
ي.  �� ي.  دودیزو تم��نونو �ې کارول ک�ي �� ې وختونه د  دا په ټوله نړۍ �ې په پراخه کچه کارول ک�ي د �پ پ��ر ځیيښ

 . ي
اتو ز�ان و�وښل �ش ي او د ح�ش

ي محصول نور قوي �ش ي �پ �� ي �ا پ��ر ته اضافه ک�ي خل� ب�ا د  کورکمن ر��ښښ
ي.  �� ې دا مصالحه خوړل ک�ي ي کله �پ �� روغت�ايي چاروا�ي د هند �ا بنګله د�ش څخه راوړل  �پ �ە مخ ک�ي

شوي مصال�ي په اړە اند�ښمن دي، د متحدە ا�االتو لوی س��ر مارکيټونو �ې د پلور شوي محصوالتو په پر 
 ځاي. 

 
ي خطرونه  روغت�ايي

 
؟  ي

 �پ څنګه بدن ته ننو��
ي 

ي زرو �ا دوړە �ي  —�پ بدن ته په دوە غټو الرو �ي ننو�� �دە �ا په کوچيښ �دل د   ساە اخ�ستل. ت�ي د زرو ت�ي
ې دوی ا��� خپل السونه �ا ش�ان په خوله �ې اچوي.  یو لږ عام مخ ک�دل  ماشومانو لپارە ډیر عام دي ځکه �پ

ګو �ا اوښکو له الرې جذب دي.  �دو �ە �پ له منځه وړي.  د س�ت  بدن ورو ورو د وخت په ت�ي
 

ي دي؟
 د �پ زهرجن ک�دنه څه �ش

ي لوړە  ي د هر �پ ډ�س�لی�ت� د —�ا د �پ زهرجن ک�دنه—شوي کچهد یوي �پ و�يښ �ا ډیرو  5د و�يښ
ې �پ کثافت دي.  ې یو ماشوم د �پ زهرجن ک�دنه ولري، د عا�ې روغت�ا  ما�کروګرامونو د و�يښ کله �پ

ي د ماشوم روغت�ا باندې  ې چمتو �پ ، �چیيښ ي د �پ محتمل �چینه ومو�ي � �ە کار پ�لوي �پ ادارې د کوريښ
ي ډاډ   تاث�ي کم ې تر�ە کړي �پ ې معایيښ ي د و�يښ ي تعقیيښ ې چمتو کوونکو �ە کار وکوي �پ

کړي، او د روغت�ا پاملريښ
ي دي.  ي ټييت� ي د �پ ک�پ  ترالسه کړي �پ

 
ي څه دي؟  ي يي  ��ښښ

ي �پ کچه لوړە وي.  ي د یو کس د و�يښ ي ل�دل تل اسان ندي تر څو �پ ي  د �پ زهرجن ک�دنه ��ښښ ناروغان �پ
ي  ي خورا لوړي ک�پ لري ممکن د معدې درد ولري، �ا په ګوتو، مړوندونو، ښنګرو �ي کمزورت�ا  د �پ و�يښ

ي حا�ي او مرګ.  ولري.  ، د غړي ز�ان، يښ ي
ي د ناڅاپه ب��د المل �ش

 د �پ خورا لوړە کچه کو� �ش
 

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#turmeric
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، د بندونو او عض�ي درد، �ا د مزاج  ي
ي لوړ فاشار المل ک�دی �ش په ل��انو �ې �پ �ە مخ ک�دل د و�يښ

ې  ګډو�ي.  از وا�ي  ځیيښ ې ضایع ک�دو تج��ه کوي، د تمرکز مشکل �ا د ښ�ي
  اړوند ستونزي.  ل��ان د حاف�ښ

 
ې د دوی میندې امیندوارە وي په ځانګړي ډول  ي مخ شوي پدا�ې حال �ې �پ ي ماشومان �پ ماشومان او کوچيښ

ي ماشومان کمزوري زدە کوون�ي کړي.  د خطر �ە مخ دي. 
ي لږ �پ کو� �ش ي د  حيت �پ �ە ماشومان �پ

� الر دە  ي ازم��نه یواز�يښ ې �ا په چلند �ي بدلونونه، نو د �پ و�يښ مخ شوي ممکن هیڅ ښکارە روغت�ا ونه ښيي
په �ښو �ې ممکن قار�دنه، قبض�ت، اشتها او وزن له السه ورکول ،  که یو کس د �پ زهرجن ک�دنه لري. 

 . ی وا�ي �  ټ�ټ انرژي �ا س�ت
 

: �پ ته مخ ک�دا الم  په ماشومانو �ې  ي
  ل ک�دی �ش

 د چلند او زدە کړې ستونزې.  ●
 د اور�دلو او و�لو �ە ستونزې.  ●
 ورو ودە او پرمختګ.  ●

 
 
 
 

 خوندي کارول او ضایع کول
 

 زە با�د څه وکړم که زە دا محصوالت وکارووم؟
ي ازم��ته ترالسه  ې ممکن د �پ �ە ککړ وي، د �پ و�يښ که تاسو دا�ې محصول کاروئ �ا کارو� وي �پ

ې وکړئ.. کولو  ې چمتو کوون�ي �ە خ�ښ
ې تاسو �ا یو  په اړە خپل د روغت�ا پاملريښ � الر دە �پ دا د پوه�دو یواز�يښ

 ماشوم د �پ �ە مخ شوي وي. 
 

 زە څنګه کو� شم د �پ �ە ککړ محصول ضایع کړم؟ 
ي لري، له ماشومانو څخه ې تاسو فکر کوئ ممکن د �پ غ�ي محفوظه ک�پ  که تاسو کوم محصول لرئ �پ

ي نورو خځلو څخه لري وغورځوي. 
� او د کوريښ ي لرې وسايت که تاسو د محصول لوی مقدارلرئ (د مثال په  يي

ە کڅوړە)، د غورځولو څخه مخ�ي  � ي د دي  توګه ، د سندور �ش�پ مواد �ه دوە کڅوړو �ي لري وغورځوئ �پ
ي خځ�ي ځای ته کوي.  ي څوک �پ

 �ە څوک مخ ��ش
 

ې دا ممکن د دا محصوالت په سینک �ا �شناب �ې مه غ او�و سطح او د څښا� او�و  ورځوي، ځکه �پ
ې ککړ کړي.   �چیيښ
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 زە څنګه کو� شم په خوندي ډول وکړم؟ زە د دې ځانګړي محصول کارولو اړت�ا احساسوم.  
ې دا  ې د سینډور �ا کوهل په څ�ي یو محصول د �پ ککړ وي، روغت�ايي چاروا�ي سپارښتنه کوي �پ که چ�ي

ي 
ي نو دا مه کاروئ.  له ماشومانو لرې وسايت ي د �پ ککړ  او که تاسو امیندوارە يي

که نه، ل��ان ممکن وکو� �ش
 ، ي

ګو او خو�ې څخه لرې وسايت ې دا محصول له خپلو س�ت محصول کارولو ته دوام ورکړي که دوی پام وکړي �پ
 . ي

  او د محصول د لمس کولو وروسته خپل السونه ومین��
 
ي په ام��که، کاناډا،  ي، نو هغه محصوالت وګرئ �پ �� ګو شاوخوا کارول ک�ي ې معموال د س�ت د محصوالتو لپارە �پ

ي �ا "د �پ څخه پا�" لیبل لري.  ټول کاسمیټکس په منظم ډول د �پ لپارە نه  �ا ارو�ا �ې جوړ شوي يي
ي، مګر د دې لیبلونو �ە محصوالت ممکن خوندي وي.  ��  ازمول ک�ي

 
 ازم��نه

 
ې م�ږ دا محصوالت کاروو؟ د  ي که چ�ی

  چا با�د ازم��نه و�ش
ي ازمینه ترالسه  ې دا محصوالت کارووي با�د د �پ و�يښ ي او د هر عمر ماشومان څوک �پ

امیندواري ښ��
  کړي. 

 
ي لپارە تر ټولو ښه وخت د  هغه  کالو عمر دي.   2کال عمر او   1عموما، د �پ �ە مخ ک�دو لپارە د ازم��يښ

ې ل کالو څخه کم عمر لري د �پ �ە مخ ک�دو ډیر خطر لري، نو د دې عمر هر ماشوم د   6ه ماشومان �پ
 . ي

ي و�ش ي پرته با�د ازم��نه يي ي ازم��يښ  �پ و�يښ
 
ې چمتو کوون�ي 

ي لپارە د روغت�ا پاملريښ ې ازم��يښ � غړي د �پ په اړە اند�ښمن وي، نو د �پ و�يښ که د کوريښ
� خپل ماش څخه غوښتنه وکړئ.  ي کلین�ک تهوم یو وړ�اتاسو کو� �ش  .هم راوړئ �پ ازم��يښ

 
 زە څنګه کو� شم په خپل کور �ې د یو محصول ازم��نه وکړم؟ 

ي څخه ارزانه د �پ ازم��نه 
ي د مح�ي هار�و�ر پلورن��

� کو� �ش . کوريښ مګر دا ازم��نه د محصوالتو  واخ�ي
ي او د رنګ چیپونه.  دا د پ��ر ازمولو  باندي د نرم سطحو �ە تر ټولو ښه کار کوي ل�ه د ل��و ش�ان، لو�ښښ

ې سور �ا تور وي.  ، په ځانګړي توګه هغه �پ ي
 لپارە خورا ستونزمن ک�دی �ش

 
ې دا د ن�شنل ل�ډ   ې غورە الرە دا دە �پ په ل�ست �ي لیبار�ري ا���ډ�شن پروګرامد کاسمیټ�ک محصول ازم��يښ

ي 
.  .یوي البراتوار ته واستول �ش ي

ې البراتوارونه ممکن د  پا��ې با�د په احت�اط �ە وارزول �ش �ا  ppm 20ځیيښ
ې له دي څخه ډیر د راپور ورکول ښ کولو لپارە کا�ښ ټ�ټ نه دي که چ�ي ي د تعني و حدونه ولري، کوم �پ

�شن   سپارښتنه شوي حد څخه لږ ولري.  ppm 10کاسمیټ�ک د ف�ډرل ف�� اینډ ډرګ ا�ډمن�س�ت�
 

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/test-your-child-lead
https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-nllap
https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-nllap
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 . ي
ې ممکن �پ ولري با�د د خواړو البراتوار ته واستول �ش لو څخه  هر خواړە �ا مصالحه �پ �� ې ل�ي

د نمويښ
، البراتوار �ە اړ� ي محصول د �پ لپارە وزاموي. مخ�ي

ې دا کو� �ش ي �پ
ي ډاډ ترالسه �ش  که ون��� �پ

 
ې په اړە پوښتنو لپاره  په د ملتنوماە کاؤنيت� ل�ډالین �ە اړ�که ون�سئد �پ لپارە د مصال�ي �ا پ��ر ازم��يښ

503-988-4000 . 
 

 اقدام وکړئ 
 

 حکومت د دې محصوالتو څخه د �پ �ە مخ ک�دو د مخنیوي لپارە څه کوي؟ 
ي.  �� ې دا څومرە محصوالت په اور�ګون �ې پلورل ک�ي ي �پ ��  اوسمهال، دولت او س�مه ایز حکومتونه نه پوه�ي

 
FDA  .ښ روغت�ا اداري  د دې محصوالتو وارداتو پلټولو او بندولو وا� لري د اور�ګون روغت�ا وا� او س�مه ي�ي

.  FDAد  ي ښ پلورنځیو �ې موندل شوي غ�ي محفوظ محصوالت و�ليت� ي په س�مه ي�ي روغت�ايي  �ە کار کوي �پ
م ښ ې د دې محصوالتو لخوا اغ�ي  ن شوي. چاروا�ي د کورنیو او ټولنو �ە هم کار کوي څوک �پ

 
FDA  برخو سیندور او  10په محصوالتو �ي د �پ موادو اعظ�ي حد برابروي ل�ه په هر ملیون �ي د

 FDAټا�ل شوی مقررايت حد �ا سپارښتنه شتون نلري; مګر  FDAپه مصالحه �ې د �پ لپارە هیڅ  کوهل. 
ي لخوا م�ف لپارە  1او ممکن د ماشومانو په هر ملیون �ي پلټنه پ�ل ک��

هدف شوي هر محصول بر�ښ
 واردول بند کړي. 

 
منو ل FDAکه څه هم  ، د ځوانانو ماشومانو �ا امیندوارە م�ي ې ټا�ي پارە د د محصوالتو لپارە د منلو وړ ک�پ

 �پ �ە د مخ ک�دو خوندي کچه شتون نلري. 
 

ي د کلتوري  ولو لپارە، ملتنوماە کاونيت� ي کار ښه خ�ښ د کلتوري مشخص �پ محصوالتو شاوخوا د کاونيت�
ي اتري تر�ە کوي.  2020مشخص رس�دلو ته دوام ورکوي او د  ې خ�ښ ې  په پ�ل �ې د ټوليښ هغه څوک �پ

ي د ج��ي ت
په  �ا زنګ وو�ي  judy.tan@multco.usان �ە اړ�که ون��ي په ګډون ته لیواله دي کو� �ش

503-988-9416 . 
 

 نور زدە کړئ
ښ کاونټي  ●  503-846-8851 ه�لت ک�ي ر�سورس الین: واشنګنت�
ي ل�ډالین ● ې : ښوونه ، مشورە ، او � ملتنوماە کاونيت�  503-988-4000چیيښ
ي زدە کړي او مقرراتد اور�ګون روغت�ا وا�  ●

 : د �پ زهرجن ک�ديښ
ي  ●  : به ګڼو ژ�و �ي د �پ په اړە زدە کړە او رس�دلنی��ارک سيت�
يپه ګڼو ژ�و �ي د �پ په اړە ف :د مین�س��ا روغت�ا ادارە  ●  �کټ شیټونه او برو�ش

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_1143.html
mailto:judy.tan@multco.us
mailto:judy.tan@multco.us
mailto:judy.tan@multco.us
https://www.co.washington.or.us/HHS/EnvironmentalHealth/HealthConcerns/lead.cfm
https://www.co.washington.or.us/HHS/EnvironmentalHealth/HealthConcerns/lead.cfm
https://www.co.washington.or.us/HHS/EnvironmentalHealth/HealthConcerns/lead.cfm
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
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ول او مخنیوي لپارە مرکزونه  ● ي مخنیوي :د ناروغیو کن�ت�
 د ماشومتوب د �پ زهرجن ک�ديښ

ي مواد، او کاسمیټ�کسد خواړو او درملو ادارە  ●
، د خواړو اړوند، ښه اضا�ښ ي  : خواړە، د خواړو لو�ښښ
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